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Kære forældre på Endrupskolen 

Trivselsdag 

I dag har været en dejlig dag på skolen. Alle elever var samlede i hallen til fælles opstart, hvor 

Rettighedsrådet v/ Aviaja (4B), Marie (6X) og Ida (9Y) bød velkommen. Herefter sang vi ”Go’dav min kære 

Augustin”, hvor store og små elever stod over for hinanden.  

Til sidst sang vi ”Alle børn har ret” af Kim Larsen. Vi var mange voksne som fik en klump i halsen. Teksten 

rammer lige ned i den tid vi lever i: https://kjukken.dk/sang/alle-boern-har-ret/ 

Senere arbejdede alle elever i værksteder sammen med deres venskabsklasse. Der har været mange grin og 

god stemning rundt på skolen. 

 

 

”Go' dav min kære Augustin” 

https://kjukken.dk/sang/alle-boern-har-ret/


 

 

Venskabsklasser skriver eventyr 

 

 

Venskabsklasser bager i madkundskab 

  



 
Projektbaseret læring på 5. årgang 

I ugen før vinterferien havde 5. årgang et spændende projekt i gang. En gruppe elever har sendt os denne 

fine tekst med tilhørende billeder, som vi vil opfordre jer til at læse: 

Det summer af liv- i Verdensmålshaven  
5. årgang er i gang med at arbejde med PBL. PBL er en forkortelse af projekt baseret læring. Alle 5. klasser i 
Fredensborg arbejder med PBL og vores projekt skal vises på en stor fællesudstilling i foråret. 

Vi har udskudt uge 6 (hvor vi ellers skulle have haft sundhed- og seksualundervisning.), Og arbejder i stedet 
med PBL nede i verdensmålshaven.   

Verdensmålshaven er det store græsområde bagved Endrupskolens bygninger og hallen. Det er et sted hvor 
planter og dyr kan leve og blomstre. Vi vil gerne have det til at blive et endnu bedre sted for både børn, dyr 
og insekter.  Vi har derfor lavet 8 hold på 5. årgang, hvor hvert hold har en ting holdet gerne vil udvikle, 
forbedre og forskønne i Verdensmålshaven.  

Verdensmålshaven er startet af Anne Foverskov, elevrådet og miljørådet.   

Vores mål er at der skal være mulighed for at alle kan komme og føle sig trygge i Verdensmålshaven. Der 
kommer en masse ting som i hvert fald vil være til stor glæde for børn: Ninja slackline, tønde til at lege 
dåseskjul med, og pallehuse som et hold også laver. I pallehusene kan man for eksempel sidde og læse i en 
bog eller snakke med sine venner.  

Der kommer også en masse ting til dyr og insekter: Fuglehuse, insekthoteller, bi huse og meget mere, som 
alle kan glæde sig til. Vi laver også skilte, hvor der står ordensregler på og sidst men ikke mindst, en port 
der byder dig velkommen.   

For at blive klogere på Verdensmålshaven har vi lavet et Interview med Anne Foverskov.  

Anne har hjulpet elevrådet med at få ideer til verdensmålshaven, hun har researchet om hvad man kunne 
gøre i haven, og spurgt nogen der har forstand på det.  

Det store elevråd skulle præsentere en udstilling for borgmestre fra forskellige lande om hvordan man 
kunne gøre udeområder anderledes på skoler, så der er flere muligheder for bevægelse og aktiviteter. Det 
var det store elevråd, der fik ideen til Verdensmålshaven til et topmøde i København.   

Det startede med at Verdensmålshaven det hed Vild have, fordi der skulle være plads til bier, sommerfugle 
og fugle, men efter vores skole blev en Unesco-skole skulle den skifte navn til Verdensmålshaven.  

Fordi der er mangel på biodiversitet og oxygen lavede skolen en Verdensmålshave, og når man er på en 
skole, er man meget sammen med mange på en gang, og da nogen har brug for at have lidt alene tid, skal 
det også være et sted man kan gå hen og tænke over tingene. Verdensmålshaven kan også bruges i 
frikvarter og i undervisningen f.eks. kan man lære meget mere om insekter og naturen.  

 

Mange hilsner fra os på 5 årgang. Skrevet af Emma, Freja J, Freya H, Lilje, Alicia og Oliver V 



 

 

Projektet planlægges 

 



 
 

 

Port til Verdensmålshaven 



 
 

 

Ny pæn indhegning til skraldestativ af genbrugstræ 



 

 

Der bygges huse,  som man kan sidde i 



 

 

Insekthoteller og bogskab i Verdensmålshaven 



 

 

Færdige huse 



 

 

Søen renses 

 

Venlig hilsen ledelsen på Endrupskolen 

Marlene, Vibe, Lene og Helle 


